MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTERNBERK
odbor stavební
Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk
Č.j.:
MEST 21525/2012
Sp.zn.: OS 609/2012 zah

Šternberk dne 23.7.2012

Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:
Oprávněná úřední osoba pro podepisování:

Svatoslava Zahrádková
tel.: 585086402, e-mail: zahradkova@sternberk.cz
Ing. Robert Černocký
tel.: 585086400, e-mail: cernocky@sternberk.cz

*mestx0093vho*

MESTX0093VHO

USNESENÍ
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
veřejnou vyhláškou
Výroková část:
Odbor stavební Městského úřadu ve Šternberku, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále je „správní řád“)
zastavuje
společné územní a stavební řízení zahájené dne 11.6.2012 na základě žádosti o vydání rozhodnutí
o umístění a provedení stavby, kterou podal
Marek Koutný, nar. 7.5.1971, Werichova 656/19, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
(dále jen "žadatel"), ve věci umístění stavby:
dřevěný montovaný zahradní domek, žumpa na vyvážení a výtlačné potrubí ze stávající studny vše
na pozemku parc.č. 315 (trvalý travní porost) v obci a katastrálním území Štarnov
a provedení stavby:
dřevěný montovaný zahradní domek a žumpa na vyvážení vše na pozemku parc.č. 315 v obci a
katastrálním území Štarnov (dále jen „stavba“).
Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, je:
Marek Koutný, nar. 7.5.1971, Werichova 656/19, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
Odůvodnění:
Dne 11.6.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení výše uvedené stavby.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1
stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením ze dne 12.6.2012 pod č.j. MEST
18224/2012 podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad přípisem ze dne 12.6.2012 pod č.j. MEST18225/2012 oznámil zahájení společného
územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti
současně nařídil ústní jednání na 17.7.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Přede dnem ústního
jednání a při jiné úřední činnosti stavební úřad dne 28.6.2012 zjistil, že výše uvedená stavba pana Marka
Koutného již byla započata, což dokladuje i pořízená fotodokumentace z veřejného prostranství. Na
základě zjištění na místě samém je nutné zkonstatovat, že stavebník provedl dřevěnou nosnou konstrukci
obvodových stěn včetně konstrukce krovu s fólií a latěmi a osazení okenních výplní. Další podrobnosti
nebylo možné bez dalšího ohledání na místě stavby zjistit. O provedeném úkonu byl den 28.6.2012
pořízen zápis. Při ústním jednání dne 17.7.2012 byl stavebník dle ustanovení § 134 odst. 2 stavebního
zákona vyzván, aby nepokračoval v rozestavěné stavbě a dále, aby zahradní domek neužíval. Současně
stavební úřad stavebníka upozornil, že v případě nedodržení této výzvy či porušení jiných ustanovení
stavebního zákona se jmenovaný vystavuje sankčnímu postihu spácháním přestupku dle stavebního
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zákona a předpisů s ním souvisejících. Dále stavební úřad stavebníka poučil, že na základě výše
uvedených zjištění bude spojené územní a stavební řízení zastaveno.
Vzhledem k tomu, že se stavbou bylo již započato, staly se žádosti o vydání rozhodnutí o umístění a
provedení výše uvedené stavby zjevně bezpředmětnými, a proto stavební úřad spojené řízení podle
ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu usnesením zastaví.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Při vymezování okruhu účastníků spojeného územního řízení a stavebního řízení dospěl stavební úřad
k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:
A) Účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (hlavní účastníci):
1. žadatel
- Marek Koutný, Werichova č.p. 656/19, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
2. obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
- Obec Štarnov, Štarnov č.p. 131, 783 14 Bohuňovice
B) Účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (vedlejší účastníci):
1. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn
- Marek Koutný, Werichova č.p. 656/19, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
2. osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám či pozemkům
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (včetně vlastníků či správců sítí technického
vybavení)
- Obec Štarnov, Štarnov č.p. 131, 783 14 Bohuňovice
- Lenka Nováčková, Šubova č.p. 304/43, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9
- Růžena Navrátilová, Jarmily Glazarové č.p. 339/3, Hejčín, 779 00 Olomouc 9
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
C) Účastníkům stavebního řízení dle § 109 odst. 1 stavebního zákona:
1. stavebník a současně vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna:
- Marek Koutný, Werichova č.p. 656/19, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
2. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm:
- Obec Štarnov, Štarnov č.p. 131, 783 14 Bohuňovice
- Lenka Nováčková, Šubova č.p. 304/43, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9
- Růžena Navrátilová, Jarmily Glazarové č.p. 339/3, Hejčín, 779 00 Olomouc 9
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Účastníci řízení jsou v tomto případě shodní. Stavební úřad dále dospěl k závěru, že dalšími účastníky
tohoto řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších
okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná stavba svým charakterem, polohou a umístěním na
pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby, se jich nedotkne. Ve
smyslu ustanovení § 123 občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprávněním předmět
svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním v mezích zákona.
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Olomouckého
kraje, odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5
správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Ing. Robert Černocký
vedoucí stavebního odboru

otisk úředního razítka
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Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu Šternberk,
Obecního úřadu Štarnov a způsobem umožňující dálkový přístup (§ 25 odst. 2 správního řádu)
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Marek Koutný, Werichova č.p. 656/19, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
2. Obec Štarnov, IDDS: 8tdaurn
3. Lenka Nováčková, Štarnov č.p. 26, 783 14 Bohuňovice
4. Růžena Navrátilová, Jarmily Glazarové č.p. 339/3, Hejčín, 779 00 Olomouc 9
5. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
dotčené orgány
6. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d
7. Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1
8. Obecní úřad Štarnov, Štarnov č.p. 131, 783 14 Bohuňovice
ostatní
9. Městský úřad Šternberk, odbor vnitřních věcí, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1
10. Spis

